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Linguagens, códigos e suas tecnologias

Profª Drª Roxane Helena Rodrigues Rojo (LM)
Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes (LE)

Este documento pretende defender e sustentar um ponto de vista se-
gundo o qual – embora as Leis de Diretrizes e Bases para o Ensino Nacional
(LDBEN) e as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) definam
um novo papel e um novo perfil bastante desejável para o Ensino Médio
brasileiro; embora esses documentos prevejam possíveis estruturas flexíveis
e inovadoras, interdisciplinares e contextualizadas (logo, plurais) para o en-
sino de línguas e linguagens no Ensino Médio; embora, sem deixarem de
levar em conta a cultura local das comunidades e do alunado, adeqüem-se
aos novos desafios das complexas sociedades globalizadas, que funcionam a
partir das novas tecnologias de comunicação e que exigem novos tipos e ní-
veis de letramento — os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (PCNEM) e, sobretudo, os PCN+ — na parte voltada para o ensino de
línguas da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — não chegam a
referenciar, de maneira satisfatória, às mudanças de estrutura, organização,
gestão e práticas didáticas que seriam necessárias para a realização dos prin-
cípios e diretrizes expostos nos documentos legais. E isso, por, pelo menos,
duas razões:

t o grau de generalidade e de hermetismo em relação ao destinatário
do primeiro documento, os PCNEM, que acabaram exigindo uma
complementação e adequação a seus interlocutores, os professores
de Ensino Médio, que resultou nos PCN+;

t a incoerência entre as visões de ensino-aprendizagem e de lingua-



15

gem, língua e discurso presentes nos dois documentos que, deveri-
am ser complementares.

Ao final da análise crítica, este documento -  que pretende fundamen-
tar a rediscussão a respeito dos referenciais de Ensino Médio junto às redes
públicas - fará propostas e recomendações relativas ao ensino de línguas (ma-
terna, estrangeiras).

1  LDB e DCNEM – O Ensino Médio como Educação Básica

A LDBEN situa o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, cujas
finalidades principais são: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no Ensino Fundamental; a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando; seu aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreen-
são dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando
a teoria com a prática. Portanto, coloca o Ensino Médio caracterizado pela formação
geral, voltado para o trabalho e a cidadania, e prevê, no seu Art. 4º (II), a progressiva
extensão da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino médio.

Essas mudanças de enfoque em relação ao Ensino Médio, propedêutico e
preparotório para o Ensino Superior para os ricos e profissionalizante para os nem
tão ricos, foram determinadas por mudanças sociais mais amplas que, no caso brasi-
leiro, resultaram no crescimento do número de matrículas nas décadas anteriores1 e
fazem prever uma grande demanda potencial2.

Estudos desenvolvidos pelo INEP sobre os concluintes do Ensino Médio indi-
cam que, em 9 estados brasileiros, 54% dos alunos vêm de famílias com renda men-

1  No Brasil, o Ensino Médio foi o que mais se expandiu, considerando como ponto de partida a década de 80. De 1988 a
1997, o crescimento da demanda superou 90% das matrículas até então existentes. Em apenas um ano, de 1996 a 1997,
as matrículas no Ensino Médio cresceram 11,6%. É importante destacar, entretanto, que o índice de escolarização líqui-
da neste nível de ensino, considerada a população de 15 a 17 anos, não ultrapassa 25%, o que coloca o Brasil em situação
de desigualdade em relação a muitos países, inclusive da América Latina. (PCNEM, p. 16)

2  Referida, no documento, como onda de adolescentes, as previsões (IBGE) apontam para 12 milhões de pessoas com
idade entre 15 e 18 anos no Brasil, a partir de 2007.
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sal até 6 salários mínimos e, nos estados do norte e nordeste, mais de 50% têm renda
familiar até 3 salários mínimos. É de se concluir, como fazem os PCNEM (p. 16), que
parte dos grupos sociais até então excluídos tenha tido oprtunidade de continuar os
estudos, em função do término do Ensino Fundamental, ou que esse mesmo grupo
esteja retornando à escola, dada a compreensão sobre a importância da escolaridade,
em função das novas exigências do mundo do trabalho.

Estas mesmas exigências atuais do mundo do trabalho e da vida cidadã, tor-
nam  desejáveis pessoas e profissionais com flexibilidade, permanente capacidade de
aprendizado e de adaptação, autônomos e que obedeçam a uma ética plural e cidadã.

Esses princípios que regem a LDBEN, encontram-se reconfigurados nas
DCNEM por meio de princípios como os da estética da sensibilidade, da ética da
identidade e da política da igualdade, concretizadas em diretrizes como a organiza-
ção interdisciplinar e contextualizada do ensino e de um currículo voltado para as
competências básicas. Vejamos o Quadro 1, comparativo:

Seção IV
Do Ensino Médio

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação
básica, com duração mínima de três anos, terá
como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a
cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar
com flexibilidade a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;

Quadro 1 – LDBEN e DCNEM

LDBEN-Ensino Médio DCNEM - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

t Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
t Compreender e usar os sistemas simbólicos das

diferentes linguagens como meios de organiza-
ção cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e
informação.

t Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos, mediante a natureza,
função, organização, estrutura das manifesta-
ções, de acordo com as condições de produção e
recepção.
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IV - a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o
disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras
e das artes; o processo histórico de transformação
da sociedade e da cultura; a língua portuguesa
como instrumento de comunicação, acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação
que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira
moderna, como disciplina obrigatória,
escolhida pela comunidade escolar, e uma
segunda, em caráter optativo, dentro das
disponibilidades da instituição.

§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao
final do ensino médio o educando demonstre:

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos
que presidem a produção moderna;

II - conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem;

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de
Sociologia necessários ao exercício da cidadania.

t Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da
própria identidade.

t Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s)
moderna(s) como instrumento de acesso a
informações e a outras culturas e grupos sociais.

t Entender os princípios das tecnologias da
comunicação e da informação, associá-las aos
conhecimentos científicos, às linguagens que
lhes dão suporte e aos problemas que se
propõem solucionar.

t Entender a natureza das tecnologias da
informação como integração de diferentes meios
de comunicação, linguagens e códigos, bem
como a função integradora que elas exercem na
sua relação com as demais tecnologias.

t Aplicar as tecnologias da comunicação e da
informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.

É de se notar o destaque que tanto a LDBEN como as DCNEM dão às
línguas (materna e estrangeiras modernas), às linguagens contemporâneas e
à educação tecnológica, sendo que o último documento caracteriza as tecno-
logias da comunicação e da informação como artefatos de linguagem multi-
modal. Assim, faz todo sentido integrar interdisciplinarmente as diferentes
áreas de conhecimento que lidam com linguagens (línguas, artes e educação
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física) e é de nossa opinião que o caráter interdisciplinar pretendido para o
Ensino Médio deva ser mantido. Resta saber com que operacionalização.

Na sua parte 4.4. (pp. 94-97), ao tratarem da contextualização do ensi-
no, as DCNEM fazem referência às noções de conhecimento e aprendizagem
cotidianos e sistemáticos ou científicos (Vygotsky, 1934). Embora encarando-
os como processos (ainda que bastante diferenciados) complementares, o do-
cumento parece encaminhar uma visão subliminar de que, no Ensino Médio,
trata-se de reconstruir conceitos cotidianos, por meio do aprendizado de co-
nhecimento sistemático ou científico. Veja-se, pela ordem, os verbos utiliza-
dos nos objetivos a serem alcançados pela área de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias: compreender e usar (3 vezes); entender (2 vezes); analisar,
interpretar e aplicar; contra um confrontar e um aplicar (depois de entender
por duas vezes). Tudo é colocado como se, no Ensino Médio, estando as cons-
truções cotidianas completadas, fosse necessário, primeiro analisar, interpre-
tar, entender, compreender, para, depois, usar e aplicar. Entretanto, os indíci-
os de aprendizado do alunado de Ensino Médio são outros, dependentes seja
do perfil que o aluno deste nível de ensino apresenta, seja das necessidades
sociais que a ele se apresentarão, ao final da Educação Básica.

No que se refere ao perfil do alunado, primeiramente, o estudante de
Ensino Médio já deverá, é claro, ter apropriado-se, pelo menos parcialmente,
de práticas letradas de uso da linguagem mais complexas e menos cotidia-
nas, em leitura e compreensão de textos orais e escritos, assim como em sua
produção de textos, devido, entre outros fatores, a sua escolaridade no Ensi-
no Fundamental3. Estas práticas mais complexas apresentam padrões lingüís-
ticos e textuais que, por sua vez, exigem já um certo conhecimento e uma
certa prática de reflexão sobre o funcionamento da linguagem em uso e sobre
suas propriedades. Este aluno também já teve algum contato, no Ensino Fun-
damental, e na vida social urbana, com as línguas estrangeira modernas, so-
bretudo o inglês.

3  Ver-se-á, entretanto, adiante, que os resultados dos alunos nos diferentes exames e avaliações não são tão animadores.
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Cabe, portanto, ao ensino de línguas (Língua Portuguesa e língua es-
trangeira), neste nível de ensino, aprofundar o processo de apropriação das
diversas formas de textos orais e escritos mais complexas, que circulam em
diferentes situações sociais de uso da língua, em atividades de compreensão
ou de produção desses textos, e, em especial, no que se refere aos textos lite-
rários (formação do leitor literário) e aos textos argumentativos e expositivos
ou injuntivos, das diferentes esferas de circulação dos discursos (jornalística,
política, científica, técnica, etc.), em mídias diversas (impressa, televisiva, di-
gital), práticas letradas essas necessárias à participação social cidadã e à in-
serção no universo do trabalho. Para fazê-lo, é necessário também aprofun-
dar o processo de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento das
línguas e da linguagem nessas situações de uso compreensivo ou produtivo.
Entretanto, certas formas dos discursos, das línguas e das linguagens serão
também novas para o alunado, como veremos adiante, e necessitarão ser cons-
truídas primeiramente no uso em compreensão e produção de textos/discur-
sos.

Em segundo lugar, o caminho deste aluno em direção à autonomia e à
cidadania está já bastante delineado e avançado. Isto implica numa ainda
maior importância, neste nível de ensino, da busca da autonomia, do prota-
gonismo (como querem os DCNEM) e da contribuição para a construção da
cidadania responsável.

Finalmente, ao término do Ensino Médio, a destinação do aluno é bas-
tante variada. Para muitos deles, conclusão do Ensino Fundamental coincide
com a saída da escola e o ingresso no mercado de trabalho formal ou infor-
mal. Portanto, com a inserção mais efetiva numa prática de cidadania. Este
terceiro ponto intensifica as responsabilidades a cargo deste nível e, no que
tange à área de ensino de línguas, suas responsabilidades para com a forma-
ção do leitor proficiente e crítico e do locutor capaz de uso racional, eficiente
e democrático da linguagem em situações privadas e públicas, o que contri-
bui para a formação das práticas letradas cidadãs.

À parte esta reflexão de caráter mais geral, os resultados e relatórios
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hoje disponíveis de exames e de avaliações variados de que os alunos de
Ensino Médio têm participado, tais como o Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), têm forne-
cido dados mais exatos e um perfil mais bem delineado desta população,
tanto no que diz respeito a sua inserção sociocultural como às capacidades
letradas desenvolvidas por estes alunos, ao longo de, pelo menos, oito anos e
muitas vezes onze anos de escolaridade, no Ensino Fundamental.

O censo escolar de 2002 (INEP) 4  acusa 8.710.584 de jovens matricula-
dos no Ensino Médio, sendo que a rede pública atende 81% deles. O relatório
do ENEM realizado em 2002 aponta que apenas 15,14% (1.318.820) desses
alunos inscreveu-se e foram avaliados neste exame. Considerando-se as ra-
zões que levam estes alunos a se inscreverem (ver Gráfico 1 abaixo), pode-
mos supor que os 84,86% restantes (7.391.764) ou não estão na série final do
Ensino Médio ou não têm motivos para testarem seus conhecimentos e não
se destinam aos vestibulares.

4   Dados retirados de www.inep.gov.br, 22/08/2003.

1%
12%

43%

44%

não sabe saber se está preparado para o futuro

obter pontos para o vestibular testar próprios conhecimentos

Gráfico 1  - Motivos da Participação no Enem 2002 (Fonte: MEC/Inep/Enem)
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5  Embora o relatório observe que É interessante o decréscimo da proporção de jovens que declaram fazer o Enem para
obter pontos no vestibular (43%), com relação a 2001 (50%), dado que o número de instituições do ensino superior que
aderiram ao Enem é muito significativo. Pode-se sugerir que a grande participação de jovens com menos de 18 anos na
realização deste exame seja uma possível explicação. Uma outra hipótese é a incorporação significativa de participan-
tes oriundos da escola pública localizados nas faixas de menor renda que, possivelmente, se auto-excluem da disputa
por uma vaga no ensino superio" (Relatório do ENEM 2002, p. 41, www.inep.gov.br).

O relatório do ENEM de 2002 mostra que, desses alunos que, majorita-
riamente (76,4%), terminavam o Ensino Médio em 2002, a grande maioria
(72,1%) já havia escolhido profissões que exigem ensino superior5. O perfil
sociocultural e demográfico destes alunos mostra uma maioria de mulheres
(60,9%), branco(a)s (56,3%) e pardo(a)s (31,9%), entre 17 e 19 anos de idade
(68,9%).

Quanto à pertinência a extratos sócio-econômicos, o relatório afirma
que “a concentração dos participantes se mantém nas faixas [de renda] até 5
salários mínimos, mas aumentou de 60% em 2001 para 65,4% em 2002, indi-
cando neste ano a incorporação de segmentos mais pobres. Essa diferença é
mais significativa para os participantes da escola pública, que, entre 2001 e
2002, passaram de 67,6% para 84,5%” (Relatório do ENEM 2002, p. 46,
www.inep.gov.br). Importante observar que estes alunos são, em sua maio-
ria, a primeira geração da família a desfrutar de uma escolaridade mais longa
(a secundária) e a aspirar ao ensino universitário:

0 5 10 15 20 25

Sem escolaridade

1a a 4a séries

5a a 8a séries

2o Grau incompleto

2o Grau completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós-Graduação

Gráfico 2  - Distribuição dos Participantes segundo o Grau de Escolaridade
do Pai e da Mãe (%) (Fonte: MEC/Inep/Enem)
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O relatório acrescenta ainda que, repetindo o já ocorrido em 2001, quanto
aos setores de atividade familiar, a concentração se dá no comércio (27,6%) e
na agricultura (18,2%) para os pais, e no trabalho doméstico remunerado (32%)
para as mães. Mas indica também a a abrangência de um contexto urbaniza-
do e estruturado, com a quase totalidade dos alunos habitando locais com
energia, água e ruas urbanizadas (Relatório do ENEM 2002, p. 48,
www.inep.gov.br).

Portanto, podemos supor que mesmo a parcela dos estudantes de Ensi-
no Médio que aspira ao Ensino Superior ou a profissões mais qualificadas
apresenta, ao mesmo tempo, níveis e tipos de letramentos – ligados à renda,
à escolaridade e ao tipo de atividade das famílias -, embora urbanos, não
muito sofisticados e talvez restritos a práticas letradas cotidianas7. Nesse sen-
tido, as necessidades de ensino acima discutidas ganham contornos mais cla-
ros.

Por outro lado, o desempenho desse alunado nas referidas avaliações
configura, mais claramente, tais necessidades. No caso brasileiro, embora se
tenha ampliado o acesso universal da população ao Ensino Fundamental e
Médio nos últimos anos8, ainda podemos considerar o aluno do Ensino Mé-
dio como pertencente a uma camada de escolaridade de longa duração . Logo,
podemos considerá-lo como participante de processos de letramento escolar
também de longa duração.

6 Ver, a respeito, Ehlich (1983).
7 Os dados estatísticos do IBGE, obtidos a partir do censo demográfico de 2000, atestam um avanço significativo da

população escolarizada na última década. No Ensino Fundamental, nos 1o e 2o ciclos (7 a 9 anos), em 1987, 84,5% das
crianças estavam na escola; em 1997, 93,1%; nos 3o e 4o ciclos (10 a 14 anos), em 1987, a escola atendia 82,3% dos jovens;
em 1997, 92,9%. No recenseamento de 2000, o atendimento, no Ensino Fundamental (de 7 a 14 anos), chega perto do
universal - 94,9%, sendo que a rede pública atende 89% desses alunos. Em 2000, a população total recenseada pelo IBGE
foi de 169.799.170 pessoas; em 2003, estima-se 175.910.196 pessoas. Os dados do censo escolar de 2002 do INEP acusam
um total de 35.150.362 crianças e jovens matriculados no Ensino Fundamental.

   No que se refere ao Ensino Médio (15 a 17 anos), também houve ampliação progressiva do acesso dos adolescentes à
escola. Os dados do IBGE dão conta de que, em 1987, havia apenas 52,6% dos jovens dessa faixa etária na escola; em
1997, 73,3%. O censo escolar de 2002 (INEP) acusa, como vimos, 8.710.584 jovens matriculados no Ensino Médio, sendo
que a rede pública atende 81% deles.

8 Apesar dos números comentados na nota de rodapé acima, os dados de escolaridade média da população (número
médio de anos de permanência na escola) ainda são muito insatisfatórios, no censo de 2000: uma média de 6,2 anos de
permanência no Sudeste e de 4,0 no Nordeste, ou seja, o correspondente aos 1o e 2o ciclos do Ensino Fundamental (até
o 3o ciclo, na região SE); 31,2% da população tem apenas uma média de três anos de permanência na escola. Ou seja, se
o acesso foi ampliado, a permanência e a escolaridade de longa duração ainda é ínfima.
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9 Programa da OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico -, organização global cujo objetivo
declarado é auxiliar os governos-membros no desenvolvimento de melhores políticas nas áreas econômicas e sociais.

10   Ver, a respeito, Jurado (2003).

Mais recentemente, os alunos do Ensino Médio têm participado, como
vimos acima, de diversos programas/sistemas de avaliação, sendo os mais
importantes dentre eles o SAEB e o ENEM – governamentais – e, ainda, o
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)9 – estrangeiro.
Estes exames e processos de avaliação pretendem, com suas especificidades
– às quais não temos espaço para aprofundamento –, medir os resultados do
ensino básico em termos de construção de capacidades e competências pelos
alunos. Uma das competências centrais avaliadas diz respeito a um aspecto
fundamental do letramento: as capacidades leitoras10.

O PISA tem uma concepção cognitiva de leitura como extração e rela-
ção entre informações contidas em textos de diferentes gêneros e linguagens,
tais como folhetos, gráficos retirados de Atlas, diagramas, os quais constitu-
em práticas de leitura escolares e não escolares.

Segundo Jurado (2002: 7), o programa selecionou “três capacidades bá-
sicas – localização, identificação e recuperação de informação; interpretação
e reflexão – subdivididas em 5 níveis, exigidas na leitura e compreensão de
uma diversidade de gêneros”. O quarto nível de leitura, por exemplo, já exi-
ge a capacidade de leitura crítica e de compreensão responsiva.

O ENEM e o SAEB aproximam-se mais da concepção discursiva de lei-
tura, na medida em que incorporam descritores, ou habilidades e competên-
cias, que dizem respeito não somente ao conteúdo e à materialidade lingüís-
tica dos textos (e às capacidades cognitivas de leitura mencionadas na grade
do PISA), mas também a sua situação de enunciação. Por exemplo, exigem
estabelecer relações entre eles [os diferentes textos] e seu contexto histórico,
social, político ou cultural, inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos
e recursos expressivos dos autores (ENEM) ou reconhecer diferentes formas
de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que
será recebido (descritores do SAEB).
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Os resultados configuram, em geral, problemas. Na falta de espaço,
comentaremos apenas o fato de que, no Relatório PISA 2000, dentre alunos
de 15 anos, de 32 países diferentes, os brasileiros obtiveram os piores resulta-
dos nas capacidades de leitura11. Se considerarmos que os outros dois exa-
mes são mais ambiciosos quanto às capacidades leitoras, não ficaremos mui-
to otimistas quanto aos resultados específicos e aos níveis e tipos de letramento
desenvolvidos pela escola pública no Brasil12. De fato, os dados do SAEB
realizado em 2001 não são muito diferentes. O relatório atesta que 32,11% dos
alunos da 3a série do Ensino Médio que prestaram o exame encontra-se no
Nível 5, caracterizado por capacidades de leitura muito simples, tais como:
localizar informações explícitas e implícitas em fragmentos de textos narrati-
vos simples; inferir, tanto em provérbios como em notícias de jornal, o senti-
do de palavras e expressões de maior complexidade, levando-se em conta o
grau de abstração; inferir o sentido de palavras ou expressões em textos nar-
rativos simples, relatos jornalísticos, histórias e poemas; identificar o tema de
textos narrativos, informativos e poéticos; interpretar textos publicitários com
auxílio gráfico, correlacionando-o com enunciados verbais; gráficos sobre
boletins meteorológicos; e identificar a finalidade de texto informativo em

 11  Jurado (2002: 9) mostra que Dentre os jovens na faixa de 15 anos que freqüentam a escola, aproximadamente 10% não
chegaram a alcançar o nível 1 de leitura; 30% chegaram ao nível 1; 35% conseguiram alcançar o nível 2; 19%, o nível 3;
5%, o nível 4; e somente 1%  dos nossos jovens chegou  ao nível 5. Estes dados refletem o tipo de ensino que os jovens
têm recebido. A maior parte dos jovens avaliados - 65% (entre os níveis 1 e 2) mal conseguem "localizar informações
que podem ser inferidas em um texto; reconhecer a idéia principal em um texto, compreendendo as relações ou cons-
truindo um sentido; construir uma comparação ou várias conexões entre o texto e outros conhecimentos extraídos de
experiência pessoal". E ainda assim, os dados apontam que, no que se refere à localização de informações, os resulta-
dos são ainda piores quando está em jogo a leitura de gráficos, mapas, diagramas.  Isto porque muitos destes gêneros
têm pouca circulação na escola e quando circulam não são objetos de ensino.

12   Os resultados relativos especificamente às capacidades de leitura são bastante difíceis de avaliar no ENEM, pois seus
indicadores são baseados em atividades (de linguagem) complexas e os exames exigem proficiência de leitura tanto na
prova de redação, que se baseia, para a ampliação de repertório, na leitura intertextual e interdiscursiva de diversos
textos e fragmentos em gêneros variados, como nas parte das questões objetivas, que exigem capacidades de leitura
por vezes sofisticadas, em gêneros e linguagens diversas. Alguns indicadores podem, no entanto, ser apontados. A
média geral da prova de redação do ENEM/2001 foi apenas regular (52,58). Os alunos conseguem médias maiores em
"competências" ligadas ao domínio das normas e formas da língua escrita padrão e obtêm médias abaixo da nota de
corte (5), nas "competências" II (48,96) e V (46,75), sendo a primeira referente ao desenvolvimento temático dos textos
- e, portanto, à capacidade de se apropriar e de reportar os discursos anteriormente lidos - e ao domínio do tipo de
texto (dissertação-argumentativa no domínio didático-científico) (competência II) e a segunda concernente à capaci-
dade de apresentar soluções alternativas para problemas controversos, isto é, a mais complexa das capacidades
argumentativas: a negociação (competência V).
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revista de divulgação científica.

Segundo o relatório, esses adolescentes são, ainda, capazes de estabele-
cer relação entre tese e argumento em pequenos textos jornalísticos de baixa
complexidade e de reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração
de recursos morfossintáticos. Sem dúvida, os alunos da 3ª série do Ensino
Médio situados no Nível 5 possuem mais consolidadas as habilidades de
leitura, no entanto ainda não se apresentam como leitores críticos, aptos a
participar das práticas sociais de leitura do mundo letrado. Os alunos
posicionados no Nível 6 (20,43%) já são capazes de identificar recursos
discursivos mais sofisticados utilizados pelo autor; no Nível 7 (3,91%) e no
Nível 8 (1,44%) apresentam habilidades de leitura mais compatíveis com a
série cursada. Em contrapartida, vale ressaltar que abaixo do Nível 5, em que
se situa a média da 3ª série do Ensino Médio, encontram-se 41,31% dos alu-
nos que não demonstram habilidades de leitura compatíveis com a série cur-
sada"  (Relatório SAEB/2001 – Língua Portuguesa, MEC/INEP, p. 108).

Isso quer dizer que 41% – quase a metade - dos jovens do final do Ensi-
no Médio que foram avaliados apresenta capacidades de leitura abaixo das
citadas no relatório para o Nível 5, que já são extremamente simples, além de
exercidas a respeito textos curtos e muito pouco complexos. Além disso, o
relatório admite que apenas 5,35% dos jovens apresenta capacidades de lei-
tura compatíveis com o que seria de se esperar ao término do Ensino Médio.
Estes resultados são bastante compatíveis com os do Relatório PISA/2000.

Todos esses resultados apontam enfaticamente, não somente para a ne-
cessidade de continuidade de apropriação de capacidades de leitura e escrita
mais sofisticadas por parte dos alunos deste nível, como também para a pre-
mente exigência de mudança nas práticas de letramento escolar, tanto no
Ensino Fundamental como no Médio. Portanto, o trabalho integrado com
linguagens, suportes, textos, discursos e línguas, variados e inter-relaciona-
dos, indicados nas DCNEM é não só desejável, mas necessário. Resta saber
como os PCNEM e os PCN+ configuram essas competências básicas em ter-
mos concretos.
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2  OS PCNEM e os PCN+ / Língua Portuguesa (Língua Materna,
LM) – desencontros de vozes

A visão da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias apresentada
nos PCNEM, embora pretenda dirigir-se à escola (o objetivo principal do tex-
to é a escola, p. 123), apresenta-se numa linguagem bastante teórica e her-
mética e operacionaliza pouco a realização, no plano escolar, de um currículo
situado, flexível e interdisciplinar como o pretendido nas DCNEM.

Em primeiro lugar, ao dividir a Área em disciplinas e repetir as compe-
tências básicas em várias delas, contribui pouco para a integração
interdisciplinar e retira de certas disciplinas, como é o caso das línguas, o
manejo multimodal das diferentes linguagens, central para as competências
leitoras avançadas e para o manejo das TIC13. Veja-se o Quadro 2, comparati-
vo, nas próximas páginas.

O PCNEM começa por dividir as competências básicas em três blocos -
Representação e comunicação, Investigação e compreensão e Contextualização
sócio-cultural. Os dois primeiros blocos retomam a divisão já clássica no en-
sino de línguas entre produção (comunicação) e compreensão, já superada
em favor da integração das competências nos PCN de Ensino Fundamental,
3º e 4º Ciclos, por exemplo. Esses dois primeiros blocos fazem, de novo, refe-
rência às competências de uso (comunicação, compreensão) e competências
cognitivas (representação, investigação). Dos dois, o segundo bloco – o da
compreensão – é o mais carregado de objetivos ou competências básicas a
serem atingidas, confirmando a tendência – também já expressa nos PCN de
Ensino Fundamental e talvez devida aos resultados do alunado nos exames –
de se privilegiar as capacidades de compreensão (leitura, no caso do ensino
de línguas) em relação às de produção.

Ao invés de operacionalizar estas competências básicas em habilida-
des, conhecimentos, atitudes e valores a serem trabalhados ao longo do Ensi-

13  Tecnologias da informação e da comunicação.
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no Médio, os PCNEM as copiam literalmente nestes dois primeiros blocos,
fazendo apenas pequenos acréscimos. Este procedimento é que torna o docu-
mento pouco operacional para referenciar a elaboração de um plano ou pro-
jeto de escola, conforme pretendido nas DCNEM. Se este grau de generalida-
de cabe e é desejável quanto às diretrizes, já não acontece o mesmo com um
documento que pretende referenciar a elaboração de planejamentos escola-
res.

Os pequenos acréscimos realizados para a área de Linguagem, Códi-
gos e suas Tecnologias14 vão, sobretudo, apontar para a visão de linguagens
e de língua, de texto e de discurso adotada no documento. Complementos
tais como:

t em situações intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e
reflexão sobre os contextos e estatutos dos interlocutores; e colocar-
se como protagonista no processo de produção/ recepção.

t condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocu-
tores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, tec-
nologias disponíveis etc).

Mais que operacionalizar as competências básicas, apontam para uma
visão situada de linguagem15, que dá atenção às condições de produção dos
textos e discursos e a seus contextos, numa perspectiva enunciativa de base
bakhtiniana, compatível, aliás, com o realizado nos PCN de 3º e 4º Ciclos do
Ensino Fundamental. O restante do texto dos referenciais para a área desti-
na-se, numa linguagem bastante hermética e teórica e sem a preocupação de
operacionalização ou de exemplificação, a detalhar esta visão enunciativa de
linguagem e de língua, que, embora interessante, carece de adequação ao
pretendido contexto de circulação do texto: a escola.

14  Enfatizadas em negrito no Quadro dois.
15  Há uma imprecisão grave na definição de linguagem, logo no início do texto (p. 125), caracterizando sempre como

sistemas arbitrários de representação. Ora, nem todas as linguagens se organizam por signos ou sistemas arbitrári-
os. Muitas são simbólicas e pelo menos parcialmente motivadas, como é o caso das imagens e das linguagens das
artes plásticas. Este erro é corrigido nos PCN+ (pp. 39-40).
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Quadro 2 – DCNEM e PCNEM

Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações
específicas.

Compreender e usar os sistemas
simbólicos das diferentes
linguagens como meios de
organização cognitiva da
realidade pela constituição de
significados, expressão, comuni-
cação e informação.

Compreender e usar a Língua
Portuguesa como língua materna,
geradora de significação e
integradora da organização de
mundo e da própria identidade.

Aplicar as tecnologias da
comunicação e da informação na
escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua
vida.

Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos
com seus contextos, mediante a
natureza, função, organização,
estrutura das manifestações, de

DCNEM - Linguagens, Códigos PCNEM - Linguagens, Códigos e PCNEM - Língua Portuguesa
e suas Tecnologias suas Tecnologias

Representação e comunicação

Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações
específicas.

Utilizar-se das linguagens como
meio de expressão, informação e
comunicação, em situações
intersubjetivas, que exijam
graus de distanciamento e
reflexão sobre os contextos e
estatutos dos interlocutores; e
colocar-se como protagonista
no processo de produção/
recepção.

Compreender e usar a Língua
Portuguesa como língua materna,
geradora de significação e
integradora da organização do
mundo e da própria identidade.

Aplicar as tecnologias da
comunicação e da informação na
escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua
vida.

Investigação e compreensão

Analisar, interpretar e aplicar os
recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos
com seus contextos, mediante a
natureza, função, organização,
estrutura das manifestações, de

Representação e comunicação

Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes
manifestações da linguagem
verbal.

Compreender e usar a Língua
Portuguesa como língua materna,
geradora de significação e
integradora da organização do
mundo e da própria identidade.

Aplicar as tecnologias de
comunicação e da informação na
escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes da vida.

Investigação e compreensão

Analisar os recursos expressivos
da linguagem verbal, relacionan-
do textos/contextos, mediante a
natureza, função, organização,
estrutura, de acordo com as
condições de produção, recepção
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acordo com as condições de
produção e recepção.

Conhecer e usar língua(s)
estrangeira(s) moderna(s)
como instrumento de acesso
a informações e a outras
culturas e grupos sociais.

Entender os princípios das
tecnologias da comunicação e
da informação, associá-las aos
conhecimentos científicos, às
linguagens que lhes dão
suporte e aos problemas que
se propõem solucionar.

Entender a natureza das
tecnologias da informação
como integração de diferentes
meios de comunicação,
linguagens e códigos, bem

acordo com as condições de
produção/recepção (intenção,
época, local, interlocutores
participantes da  criação e
propagação de idéias e escolhas,
tecnologias disponíveis  etc).

Recuperar, pelo estudo,
as formas instituídas de
construção do imaginário coletivo,
o patrimônio
representativo da cultura e as
classificações preservadas e
divulgadas, no eixo temporal e
espacial.

Articular as redes de diferenças e
semelhanças entre as linguagens
e seus códigos.

Conhecer e usar línguas
estrangeiras modernas como
instrumento de acesso a
informações, a outras culturas
e grupos sociais.

Entender os princípios das
tecnologias da comunicação e da
informação, associá-las
aos conhecimentos científicos, às
linguagens que lhes dão suporte
e aos problemas que
se propõem a solucionar.

Entender a natureza das
tecnologias da informação como
integração de diferentes meios de
comunicação, linguagens e
códigos, bem como a função

(intenção, época, local,
interlocutores participantes da
criação e propagação das idéias
e escolhas, tecnologias disponí-
veis).

Recuperar, pelo estudo do texto
literário, as formas instituídas de
construção do imaginário coletivo,
o patrimônio representativo da
cultura e as classificações
preservadas e divulgadas, no
eixo temporal e espacial.

Articular as redes de diferenças
e semelhanças entre a língua
oral e escrita e seus códigos
sociais, contextuais e
lingüísticos.
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como a função integradora que
elas exercem na sua relação
com as demais tecnologias.

Compreender e usar os
sistemas simbólicos das
diferentes linguagens como
meios de organização cognitiva
da realidade pela constituição
de significados, expressão,
comunicação e informação.

Entender o impacto das
tecnologias da comunicação e
da informação na sua vida, nos
processos de produção, no
desenvolvimento do conheci-
mento e na vida social.

integradora que elas exercem na
sua relação com as demais
tecnologias.

Contextualização sócio-cultural

Considerar a linguagem e suas
manifestações como fontes de
legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua represen-
tação simbólica como forma de
expressão de sentidos, emoções
e experiências do ser humano na
vida social.

Compreender e usar os sistemas
simbólicos das diferentes
linguagens como meios de:
organização cognitiva da
realidade pela constituição de
significados, expressão,
comunicação e informação.

Respeitar e preservar as
manifestações da linguagem,
utilizadas por diferentes
grupos sociais, em suas
esferas de socialização;
usufruir o patrimônio nacional
e internacional, com as suas
diferentes visões de mundo;
e construir categorias de
diferenciação, apreciação
e criação.

Entender o impacto das
tecnologias da comunicação na
sua vida, nos processos de
produção, no desenvolvimento do
conhecimento e na vida social.

Contextualização sócio-cultural
Considerar a Língua Portuguesa
como fonte de legitimação de
acordos e condutas sociais e
como representação simbólica de
experiências humanas manifes-
tas nas formas de sentir, pensar
e agir na vida social.

Entender os impactos das
tecnologias da comunicação, em
especial da língua escrita, na
vida, nos processos de produção,
no desenvolvimento do conheci-
mento e na vida social.
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Por isso, o terceiro bloco de competências básicas – Contextualização
sócio-cultural –, em separado, parece ainda mais estranho. Numa visão de
linguagem em que os seus efeitos de sentido não podem ser separados de seu
contexto de produção, separar a compreensão e a produção dos discursos de
sua contextualização sóciocultural soa como uma divisão inaceitável. Entre-
tanto, talvez ela tenha sido feita justamente para dar destaque e enfatizar a
necessidade de tratar textos e discursos em seu contexto, pois é o bloco onde
há mais acréscimos ao texto das DCNEM e todos no sentido de valorizar a
linguagem em seu funcionamento social e de respeitar a diversidade de lin-
guagens como patrimônio cultural da humanidade.

Quando se passa da área de linguagens para tratar especificamente de
Língua Portuguesa, não há acréscimo em operacionalização e concretização
do documento e muito se perde, com esta disciplinarização, do que se pre-
tendia interdisciplinar. Num mundo onde as diferentes linguagens não an-
dam mais separadas, mas se apresentam sempre em textos e discursos multi-
modais – tanto nos impressos, como revistas de variedades, de divulgação
científica, nos jornais, nos livros didáticos, como em ambiente digital multi-
midiático -, compreender e produzir textos não se restringe mais ao trato do
verbal (oral ou escrito), mas à capacidade de colocar-se, em relação às diver-
sas modalidades de linguagem – oral, escrita, imagem, imagem em movi-
mento, gráficos, infográficos -, para delas retirar sentido. Esta é, aliás, uma
das principais dificuldades de leitura dos alunos do Ensino Médio apontada
nos diversos exames e avaliações.

Assim, o recurso de cortar-e-colar o mesmo texto destinado à área in-
terdisciplinar, transferindo-o para a disciplina de Língua Portuguesa, apenas
acrescentando o adjetivo verbal (ou oral e escrita) toda vez que o substantivo
linguagem é mencionado foi, no mínimo, infeliz: restringiu o escopo da dis-
ciplina isolando duas modalidades de linguagem (oral e escrita) das demais,
além de reduzir as TIC, no que tange à disciplina, à mais milenar e escolástica
delas: a tecnologia escrita. Também restringe, disciplinarmente, ao estudo do
texto literário a recuperação e acesso do alunado às formas instituídas de
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construção do imaginário coletivo e ao patrimônio representativo da cultura.
É de se perguntar por qual motivo a Língua Portuguesa só poderá abordar o
patrimônio cultural literário e não outras formas de acesso a bens culturais
tão valorizadas no Brasil, como a musical, por exemplo, ou colocar em rela-
ção a literatura e outras formas de arte como a música, a escultura, a pintura
etc?

Todos esses aspectos que comentamos nos referenciais para Língua
Portuguesa – a separação entre produção, compreensão (leitura) e contextua-
lização; a restrição à abordagem da linguagem verbal (oral ou escrita) e à
literatura dentre as artes -, remetem ao impacto do currículo consolidado da
disciplina no Ensino Médio (regido pelos vestibulares e dividido em produ-
ção de dissertações, estudo das escolas literárias e gramática) sobre estes no-
vos referenciais: retorno do reprimido.

Se não houve ganho em operacionalização e esclarecimento de habili-
dades, conhecimentos, atitudes e valores a compor as competências básicas
na disciplina, mais valeria ter ficado com as competências básicas da área
interdisciplinar, na verdade, as das DCNEM.

Esta mesma falta de operacionalização é que levou, provavelmente, à
elaboração dos PCN+, que pretendem facilitar a organização do trabalho es-
colar na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Para isso, explicita
a articulação das competências gerais que se deseja promover com os conhe-
cimentos disciplinares e seus conceitos estruturantes e apresenta, ainda, um
conjunto de sugestões de práticas educativas e de organização dos currícu-
los, coerentes com essa articulação (p. 7).

No entanto, a dinâmica de se abrir espaço para o currículo consolidado
é ainda mais visível neste segundo documento, que, por isso, dissona da vi-
são de linguagem e língua apresentada nos PCNEM e apresenta uma opera-
cionalização que mantém uma abordagem enciclopédica e pouco significati-
va do trato da(s) linguagem(ns). Sobretudo, sua definição das unidades de
trabalho e dos conhecimentos – ditos conceitos estruturantes – é eclética e
oscila ao longo do texto.
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Por exemplo, uma das noções que poderia, com grandes ganhos, ser
candidata a conceito estruturante da área e da disciplina mencionada nos
PCNEM é a de gênero discursivo16. No entanto, ao invés de operacionalizá-
la como conceito estruturante, os PCN+ oscilam entre uma visão discursiva
mal elaborada e mal embasada e uma visão estrutural e gramatical de língua,
muito presente hoje no currículo consolidado. Quando aborda os gêneros, o
faz a partir de diferentes teorias e, inclusive, cometendo equívocos conceitu-
ais. Vejamos.

O objeto de estudo da área, indicado nos PCN+, são as várias lingua-
gens e os códigos por elas estruturados, nas manifestações particulares que
deles se valem (textos) para estabelecer diferentes formas de comunicação
(p. 26). Para seu estudo, são indicados, como objetivos instrumentais:

t Conhecer e utilizar eficazmente procedimentos de análise textual
(lato sensu), conhecer a dinâmica da interlocução, distinguir reali-
dade de construção simbólicado real, recuperar as formas instituí-
das de construção do imaginário coletivo, dominar os componentes
estruturais das diversas linguagens e seus arranjos possíveis, com-
preender criticamente a diversidade das linguagens são competên-
cias que fazem parte do domínio da Investigação e Compreensão.

t A compreensão do contexto em que se produzem os objetos cultu-
rais concretizados nas linguagens, hoje ou no passado, assim como
o caráter histórico da construção dessas representações, é fundamen-
tal também para que o funcionamento das linguagens seja entendi-
do, investigado e compreendido na sua perspectiva social, não ape-
nas como manifestações isoladas de um indivíduo,de uma classe.
As competências gerais previstas no eixo da Contextualização Soci-

16   Os gêneros discursivos cada vez mais flexíveis no mundo moderno nos dizem sobre a natureza social da língua. (…)
Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve considerar a dimensão dialógica da linguagem como ponto
de partida. O contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados pelos interlocutores para afirmar o
dito/escrito, os significados sociais, a função social, os valores e o ponto de vista determinam formas de dizer/escre-
ver. As paixões escondidas nas palavras, as relações de autoridade, o dialogismo entre textos e o diálogo fazem o
cenário no qual a língua assume o papel principal. (p. 143). Voltaremos a este ponto nas recomendações.
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ocultural dão conta desses aspectos, favorecendo o conhecimento
efetivo, significativo e crítico que a escola pretende que seus alunos
construam ou adquiram. Exemplificando:

— o conhecimento de alguns conceitos de sociolingüística é essenci-
al para que nossos alunos não criem ou alimentem preconceitos
em relação aos falares diversos que compõem o espectro do por-
tuguês utilizado no Brasil. (p.27).

Ora, esses objetivos instrumentais afirmam um claro divórcio entre texto
e contexto: primeiro, um texto pode ser estudado e compreendido do ponto
de vista de análises estruturais, desde que não se desconheça o obscuro con-
ceito de dinâmica da interlocução. E a contextualização sociocultural perma-
nece separada e complementar às análises de textos, que parecem ter bases
em paradigmas clássicos da Lingüística: análises estruturais, sociolingüísti-
ca. Assim, são definidos como conceitos estruturantes da área, por exemplo,
para o bloco de competências Representação e comunicação:

1. Linguagens: verbal, não-verbal, digital
2. Signo e símbolo
3. Denotação e conotação
4. Gramática
5. Texto
6. Interlocução, significação, dialogismo

Sendo que ao conceito de gramática é dado o estatuto de conceito arti-
culador de outros conceitos da área, sustentando a própria noção de lingua-
gem ou linguagens (p.43). A única menção à perspectiva enunciativa de lín-
gua/linguagem assumida nos PCNEM está no item 6. Interlocução,
significação, dialogismo, mas, para definí-los, o texto recorre a esquema re-
versível e interacional entre os interlocutores (p. 44) – Teoria da Comunica-
ção – para definir interlocução e a intertextualidade (ibidem) – Teoria Textual
–, ao invés dos construtos enunciativos bakhtinianos do texto original (PC-
NEM). As habilidades ligadas a estes conhecimentos seriam:
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1. Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, gra-
matical e textual.

2. Ler e interpretar.

3. Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos.

4. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação em situa-
ções relevantes.

Completamente incompatível com a abordagem teórica dos PCNEM é
esta afirmação de três níveis de competências básicas para o uso da lingua-
gem: interacional, gramatical e textual, que vão, depois, no texto destinado
específicamente a Língua Portuguesa, ser equacionados à competência co-
municativa de Hymes (p. 74-75), à competência textual baseada nos traba-
lhos de lingûística textual de Koch & Travaglia (1997 p. 77-81) e à competên-
cia gramatical, novamente baseada na sociolingüística variacionista e na
lingüística textual (coesão, coerência, p.81-83).

Além disso, a noção de gênero flutua, no texto, pelas mais variadas
acepções de gêneros literários, de gêneros narrativos, de gêneros descritivos
(p. 18), gênero textual (p. 60), sequências típicas (p. 58, 78), etc.

Por fim, do ponto de vista metodológico, os PCN+ assumem, mais de-
cididamente que os PCNEM ou as DCNEM, a visão de ensino-aprendizagem
sistemático ou científico, descendente, dedutivo17, que pode esbarrar numa
pedagogia transmissiva das análises estruturais e gramaticais acima preconi-
zadas, não fazendo diferir muito o novo currículo do currículo consolidado.

Em resumo, os PCN+, ao fazerem uma tentativa de operacionalização
deixada de lado pelos PCNEM, recorrem a uma diversidade eclética de teori-

17  Pressupondo que os estatutos básicos relativos ao funcionamento da língua portuguesa foram aprendidos ao longo do
Ensino Fundamental, cabe ao ensino médio oferecer aos estudantes oportunidades de uma compreensão mais aguçada
dos mecanismos que regulam nossa língua, tendo como ponto de apoio alguns dos produtos mais caros às culturas
letradas: textos escritos, especialmente os literários (p.55). Se o ensino tende a uma especialização disciplinar progres-
siva, no Ensino Médio aumenta o peso específico dos conceitos, fatos e dados no conteúdo disciplinar, mas estes não
devem constituir sua preocupação exclusiva. Procedimentos e atitudes, valores e normas também integram os conteú-
dos dessa etapa da escolaridade (p. 32).
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as, já impregnadas na cultura de senso comum das escolas, e organizam o
ensino de maneira bastante disciplinar e próxima ao currículo consolidado
nas práticas. Nada, portanto, mais distante das intenções de reforma das
DCNEM. Para que os parâmetros para o Ensino Médio de Línguas (Materna,
Estrangeiras) se tornem operacionais, dando continuidade à educação de ní-
vel fundamental, é preciso, portanto, discutir e definir com clareza uma com-
preensão teórica sobre a linguagem e a aprendizagem.

3  Uma compreensão teórica sobre a linguagem

Para orientar o trabalho de elaboração da proposta pedagógica, uma
compreensão teórica sobre a linguagem é necessária. Uma possibilidade de
expressar tal compreensão é entender a linguagem como um modo de ação
social por meio da qual as pessoas estão agindo no mundo. Isso quer dizer
que, quando compreendemos, escrevemos e falamos, estamos envolvidos em
um ato social de interação por meio da linguagem na construção da vida
social, ou seja, dos significados, dos conhecimentos e de nossas identidades
sociais. Essa é a dimensão construcionista da linguagem.

Todo o uso da linguagem tem, portanto, como alvo, um interlocutor a
quem nos dirigimos e vice-versa. Essa visão é importante por enfatizar a di-
mensão sócio-interacional da linguagem. Assim, quem escreve um texto jor-
nalístico, por exemplo, tem em mente um tipo de leitor projetado para seu
texto (que influencia suas escolhas sistêmicas, de gênero discursivo, ilustra-
ções etc.), ainda que leitores diferentes daqueles imaginados possam esco-
lher dialogar com o escritor. Um jornalista que escreve em uma revista femi-
nina, por exemplo, projeta um interlocutor específico, embora homens, ou
mulheres feministas que não compactuem com os significados aos quais o
jornalista se filia, possam ler seu texto e, na verdade, desafiar os significados
que o jornalista tinha em mente.

Essa dimensão é relevante por abarcar uma outra característica da lin-
guagem: o fato de que todo uso da linguagem é situado em dois sentidos.
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Um deles se refere ao nível da interação entre escritor e leitor (assim como
ao da interação entre falantes, ouvintes etc.), o que significa dizer que os
significados que ambos constroem são balizados por seus posicionamentos
sociais como homens, mulheres, brancos, negros, heterossexuais, homosse-
xuais, ricos, pobres etc. e pelos vários matizes desses cruzamentos identitá-
rios. Tais posicionamentos são intrínsecos aos significados que constróem.
É o mesmo que dizer que usamos a linguagem (na construção de significa-
dos na leitura, por exemplo) com base em nossas marcas sociais de gênero,
sexualidade, classe social, religião, profissão etc. e tendo em mente quem é
nosso interlocutor, e, portanto, o que queremos fazer no mundo social via
linguagem. O outro nível se refere ao contexto macrossocial em que a inte-
ração está situada: o quando e o onde da interação. Os significados dispo-
níveis hoje para compreender um texto escrito no século XIX são diferentes
dos da época em que foi escrito. São também diferentes os significados de
um texto lido na escola, ou seja, com propósito escolar, e em outros contex-
tos.

Essas dimensões da natureza construcionista, socio-interacional e
situada da linguagem são importantes, por que trazem à tona o fato de que
a linguagem não ocorre em um vácuo social e que, portanto, textos orais e
escritos não têm sentido em si mesmos, mas interlocutores (escritores e lei-
tores, por exemplo) situados no mundo social com seus valores, projetos
políticos, histórias e desejos constroem seus significados para agir na vida
social. Os significados são contextualizados. Essa compreensão é extrema-
mente importante no mundo altamente semiotizado da globalização, uma
vez que possibilita situar os discursos a que somos expostos e recuperar sua
situacionalidade social, ou seu contexto de produção e interpretação: quem
escreveu, com que propósito, onde foi publicado, quando, quem era o inter-
locutor projetado etc. Tal teorização tem uma implicação prática, porque
possibilita trabalhar em sala de aula com uma visão de linguagem que for-
nece artifícios para os alunos aprenderem, na prática escolar, a fazer esco-
lhas éticas entre os discursos em que circulam. Isso possibilita aprender a
problematizar o discurso hegemônico da globalização e os significados an-
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tiéticos que desrespeitem a diferença.

No processo de construção do significado, os interlocutores necessi-
tam de conhecimentos que servem aos usos da linguagem (na compreensão
escrita e oral, por exemplo) em práticas sociais. Esses conhecimentos po-
dem ser entendidos como envolvendo o nível da organização textual em
gêneros discursivos (escolhas de modos de organizar a informação em tex-
tos orais e escritos para contar histórias, escrever um artigo acadêmico, con-
versar com o médico etc.); o nível sistêmico (escolhas da gramática, do
léxico, da fonologia etc.) e os conhecimentos de mundo a que se referem
(escolhas de um referencial sobre química, sobre a vida em família etc.).
Além desses, outros conhecimentos de meios semióticos estão ficando cada
vez mais comuns no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnoló-
gicos: as cores, as imagens, os sons, o design etc., que estão disponíveis na
tela do computador e em muitos materiais impressos.

Basta examinar a página de um jornal contemporâneo e compará-la
com a de um jornal publicado há 20 anos para compreender a sofisticação do
design gráfico atual, que atinge uma infinidade de mídias (hipertextos na
Internet, textos na imprensa escrita, vídeos, filmes etc.). Que escolhas são
feitas de cores, fotografias, desenhos etc. na construção do significado? Esse
tipo de conhecimento tem sido apontado como extremamente importante
para dar conta de letramentos multisemióticos que têm transformado o letra-
mento tradicional (da letra) em um tipo de letramento insuficiente para dar
conta daqueles necessários para agir na vida contemporânea. Além disso,
tem sido enfatizado o modo híbrido ou multimodal como esses meios multi-
semióticos estão combinados e organizados em textos e hipertextos. Tais le-
tramentos estão intimamente relacionados, portanto, com os requisitos do
mundo do trabalho e da cidadania.

4  Uma compreensão teórica sobre a aprendizagem

Para formular orientações para os Parâmetros de Ensino Médio é ne-
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cessário articular uma teorização sobre a aprendizagem em consonância
com processos contemporâneos de construção de conhecimento, indo tam-
bém na direção de formas de aprendizagem do mundo fora da escola. Tem
sido cada vez mais argumentado que a aprendizagem é situada na comu-
nidade de prática, na qual agimos, portanto, contextualizada. Isso significa
que aprender é, principalmente, um ato social no sentido que aprendemos
de e com outros envolvidos na busca de conhecimentos e significados co-
muns. Assim, aprender é um modo situado de estar no mundo com al-
guém, o que implica compreender que não é o indivíduo que aprende, mas
a comunidade da qual participa.

Essa visão altera, portanto, compreensões individualistas da aprendi-
zagem, que se pautavam pelo entendimento de que a construção do conheci-
mento era um processo cognitivo ocorrendo na mente do aprendiz. Ao con-
trário, hoje se entende que, ao envolver- se na construção do conhecimento, o
aprendiz atua em conjunto com outros na sua comunidade, colaborando, ini-
cialmente de forma periférica na consecução de um objetivo comum (resol-
vendo apenas uma tarefa relativa à construção de personagens de papel para
um teatro de bonecos, por exemplo, pintando os bonecos; ou construindo o
significado de um texto com um par mais competente, que segmenta o pro-
cesso em atividades, por exemplo, para a compreensão do texto em um nível
superficial), até que sua participação passa a ser central (comandando, por
exemplo, a construção dos personagens todos do teatro de bonecos ou parti-
cipando da discussão dos vários níveis de compreensão de um determinado
texto). Isso significa dizer que esses processos são levados a efeito na e com a
comunidade, o que caracteriza o processo de construção do conhecimento
como de natureza social. Essa visão também dá conta da idéia de que o apren-
dido está relacionado à realização de uma tarefa com um objetivo comum
(discutir os significados construídos na leitura de um texto, por exemplo.)
em vez de exercícios com objetivos em si mesmos (memorizar listas de sinô-
nimos, por exemplo).

Essa dimensão tem semelhanças com os processos de construção de
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conhecimento nas redes de comunicação por computador e com o modo
como muitas empresas têm passado a organizar as tarefas no trabalho. Ao
atuar em redes específicas de comunicação, os significados e conhecimen-
tos são trazidos pelos participantes que os compartilham na resolução de
uma tarefa. Muitas empresas têm passado a organizar o trabalho, dessa
mesma forma, pois entendem que, no mundo das tecnologias avançadas, é
necessário saber buscar a informação de quem tem, como também usar as
contribuições diferenciadas de participantes agindo em conjunto na reali-
zação de uma tarefa em comum. Tais empresas organizam o trabalho com
base em tarefas dentro de um projeto, em que um grupo de profissionais
atua até a sua conclusão, quando, então, o grupo é desarticulado e um
novo grupo é formado para trabalhar em um outro projeto.

Pensar o trabalho pedagógico com base na natureza situada da apren-
dizagem e da construção do conhecimento comum por meio de tarefas para
possibilitar o letramento escolar parece ser uma preocupação necessária nos
PCNEM. Tal direcionamento vai ao encontro dos modos atuais de lidar com
a aprendizagem no uso da tecno-informação e de organizações novas para
atuar no trabalho.

5  Recomendações para a Área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e para a disciplina de Língua Portuguesa

Com base nestas breves análises e posicionamentos, recomendamos
que:

1. Sejam mantidas e incrementadas por novas propostas as bases in-
terdisciplinares e relativas a currículos culturalmente sensíveis (con-
textualização) presentes nas DCNEM;

2. As disciplinas de línguas sejam mantidas integradas às outras lin-
guagens, em termos de conceitos, conhecimentos, habilidades, va-
lores e atitudes;

3. Novos documentos venham a esclarecer esses conceitos, conheci-
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mentos, habilidades, valores e atitudes, de maneira integrada e co-
erente à teoria de linguagem de base assumida, possibilitando se
tratar os textos e discursos multimodais e multimidiáticos, presen-
tes hoje nos materiais impressos e em ambiente digital;

4. Se repense a relação entre aprendizado cotidiano/aprendizado si-
temático e cultura popular/cultura valorizada ou oficial no con-
junto dos documentos;

5. Se re-organize os eixos de ensino de uso e de análise das lingua-
gens nos documentos, de maneira a se abrir espaço a novos usos
de linguagens;

6. No eixo do uso, a leitura e compreensão dos bens culturais conti-
nue sendo valorizada como ato de protagonismo crítico;

7. Se organize os conhecimentos necessários ao uso e compreensão
das línguas e linguagens (objetos de ensino) em termos de esferas
de circulação dos discursos (artísticas – música, plásticas, gráfi-
cas, verbais, mediáticas –, jornalísticas, científicas, políticas, buro-
cráticas, escolares, virtuais etc.) e, nestas, no que se refere às lin-
guagens verbais, em termos de gêneros discursivos que não levam
à separação nem das linguagens e modalidades entre si, nem das
habilidades de leitura, produção e análise dos textos/discursos,
além de levarem a novos e variados tipos e patamares de letra-
mentos (digital, literário, científico, etc.);

8. Se revejam as atitudes, valores e habilidades envolvidos nos proce-
dimentos de compreensão, réplica ativa, apreciação valorativa, pro-
dução protagonista de significações em textos/discursos, com base
em uma perspectiva enunciativa de linguagem, capaz de formar
usuários de linguagem críticos e protagonistas;

9. Se redimencione o papel e as práticas de ensino de gramática e de
literatura presentes no currículo consolidado.
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6  PCNEM e PCN+ de Línguas Estrangeiras (LE) no Ensino Médio

No geral, os dois documentos referidos carecem de fundamentação
teórica clara, que possibilite compreender os usos contemporâneos das LE
em relação à complexidade da vida atual como também entender formas
de construção do conhecimento que se configuram, cada vez mais, como
prevalentes, princípios esses estabelecidos como essenciais tanto na LDBEN
como no DCNEM. Além disso, ou talvez por isso mesmo, as visões de lin-
guagem e aprendizagem utilizadas não dão conta das necessidades da vida
contemporânea. Acrescente-se ainda o fato de que a articulação teórica é
fragmentada e não está, portanto, apoiada em uma formulação consisten-
te, o que dificulta qualquer tentativa de compreensão ou de pensar uma
proposta pedagógica.

Salta aos olhos a ausência de preocupação em articular princípios
teóricos e práticos que garantam minimamente, no Ensino Médio, uma for-
mação significativa em LE em todas as escolas, o que deve ser a atenção a
ser focalizada por tais documentos, no interesse de garantir eqüidade edu-
cacional no país. Em ambos, não se consegue pensar educação lingüística
sem escapar do ensino das chamadas quatro habilidades lingüísticas (leitura,
escrita, produção e compreensão oral).

No específico, as pouquíssimas páginas referentes às LE nos PCNEM
são uma adaptação da noção de competência comunicativa dos anos 70 e das
ampliações de tal conceito, elaboradas nos anos seguintes, de modo a se ade-
quar à formulação do chamado ensino por competências. A principal crítica
feita se refere a como se evitar educação lingüística pautada unicamente na
competência lingüística/gramatical. Esse é um dos chavões do ensino de lín-
guas dos anos 70, que, de modo algum, corresponde aos avanços teóricos
atuais e nem possibilita pensar as demandas no uso das línguas em nossos
dias.

Em relação aos PCN+ de LE, um documento muito maior, a questão
da fragmentação e da ausência de um arcabouço teórico abrangente é ain-
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da mais flagrante. Assim, não é possível entender nem as definições sobre
os sub-itens (por exemplo, os primeiros conceitos utilizados: Linguagem ver-
bal, não-verbal, e digital, Signo e símbolo, Denotação e conotação, Gramática,
Texto, Interlocução e Protagonismo) e nem como se relacionam entre si do
ponto de vista teórico. Tal característica se repete no documento todo, o
que dificulta sua compreensão, uma questão, portanto, anterior à proble-
matização de sua adequação ou exeqüibilidade. Como ilustração, veja-se o
texto que explica/discute o sub-item Linguagem verbal, não-verbal e digital:
A aquisição paulatina do conceito amplo (linguagem) e mais específico (língua)
passa pela compreensão da diversidade textual e da própria ampliação de sua
abrangência, de modo a abrigar também as manifestações não-verbais, articula-
das num todo passível de gerar significados (pp. 94-95). Não está clara a razão
da linguagem ser um “conceito amplo” e língua “mais específico”, como
também não é possível ver a relevância de tal afirmação na teorização sub-
jacente ao documento e nem sua utilidade na proposta pedagógica.

Os documentos têm dificuldades conceituais e não apresentam uma
proposta de ensino de LE que permita preparar a escola, alunos e professores
para enfrentarem as vicissitudes com as quais nos defrontamos no cotidiano.

7  Línguas Estrangeiras no Ensino Médio: algumas orientações
para uma proposta de Parâmetros

Se, no passado, a educação lingüística poderia ter sido considerada
secundária em termos de sua relevância para as nossas vidas, isso certa-
mente não é o caso dos dias de hoje. Como dar conta, na educação escolar,
dos múltiplos letramentos, necessários para compreender e atuar nos con-
textos de mudanças radicais com que nos deparamos no dia-a-dia, é uma
questão continuamente tematizada, internacionalmente, nos fóruns edu-
cacionais e na literatura especializada recente. A compreensão de que vive-
mos em um mundo multisemiótico (para além da letra, ou seja, um mundo
de cores, sons, imagens e design que constróem significados em textos orais
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/ escritos e hipertextos) e de que é necessário entender tal mundo, para que
seja possível fazer escolhas entre os discursos que se apresentam, tem trans-
formado a educação lingüística em peça fundamental para enfrentar os
desafios da contemporaneidade na construção da cidadania.

Entre tais letramentos destacam-se aqueles relacionados às LE, que se
constituem como essenciais para considerar uma questão que bate à nossa
porta: a diversidade (principalmente, aquela de cunho lingüístico e identitá-
rio). Saber lidar com a diversidade que entra em nossos lares pelas telas das
TVs e dos computadores, pelas páginas dos jornais e das revistas etc., assim
como nas ruas das cidades em que vivemos, é uma habilidade da qual não se
pode fugir na atualidade. Por trazer o outro e sua diferença para mais perto
de nossas vidas, o ensino de LE pode colaborar, de modo singular, no contato
e diálogo com a diversidade, e, na verdade, na construção de projetos identi-
tários e sociais mais democráticos e menos naturalizados sobre os outros e
sobre nós mesmos.

Por outro lado, as LE também se mostram necessárias no contexto do
trabalho, uma vez que é cada vez mais importante ter meios lingüísticos para
lidar com pessoas em outras partes do mundo e em nossas próprias cidades
para atuarmos na empresa, na escola, no comércio etc. Com os avanços da
tecnoinformação, migramos de um mundo no qual contava, principalmente,
para os significados que regiam nossas vidas, a interação direta, para um
mundo em que pessoas e discursos muito distantes de nós passam a ter influ-
ência nos significados em que vivemos. Assim, a LE tem papel preponderan-
te. Em tal mundo, a vida local é, cada vez mais, diretamente afetada pela vida
global e vice-versa, em todos os aspectos de nossa vida social: da vida íntima
à vida pública. As mudanças que esses processos discursivos têm provocado
são impressionantes e, muitas vezes, desconcertantes. Está aí, então, a rele-
vância de compreender a educação em LE como estando vinculada tanto “ao
mundo do trabalho” como  “à prática social” (LDB 9394/96, Art. 1º, pará-
grafo 2º).



45

O que se torna central, então, é o acesso a uma vida além do relacio-
namento direto, e aos benefícios atrelados a ela, assim como a necessidade
de lidar com tais mudanças de modo crítico na vida social, sem que sejamos
atropelados por elas e sem que seus benefícios passem a nossa margem. É
aqui que a educação em LE se torna primordial e tem uma contribuição sin-
gular a dar. É patente no Brasil, em todas as nossas cidades, a preocupação
com o acesso às LE. Os cursos particulares de LE surgem em toda parte, mas
é necessário que elas sejam ensinadas na escola, com qualidade, para assegu-
rar um princípio básico da LDBEN: a garantia de “uma base nacional co-
mum” (Art. 26), de modo a colaborar na superação dos privilégios, entre os
quais figuram, de modo singular, os relativos à educação.

Ainda que se saiba que nossa sociedade é baseada nas diferenças de
acesso (em vários setores: saúde, educação, trabalho etc.), cada vez mais im-
pressionantes no mundo da alta tecnologia, a educação escolar, por meio de
objetivos claros e de uma resposta explícita às necessidades da vida contem-
porânea, tem que tentar suprir um componente educacional em LE que vá na
direção de criar igualdade de oportunidades. Ademais, a inclusão de pelo
menos uma Língua Estrangeira é obrigatória, a partir da 5.ª série (Art. 26,
parágrafo 5º).

Antes de mais qualquer coisa, é crucial que os programas de compra de
livros didáticos pelos governos passem a contemplar também as LE (como,
aliás, consta da LDBEN – Art. 4º, VIII)18, como também é necessário que os
exames nacionais, como o ENEM, passem a incluir testagem em desempe-
nho em LE, de modo a responder verdadeiramente ao princípio de uma base
nacional comum, como já apontado, e a garantir um tipo de letramento es-
sencial em nossos tempos. Como se sabe, os exames possibilita uma análise
retroativa a respeito do processo de ensino-aprendizagem, pois fornecem uma
meta a ser atingida e direcionam os esforços de professores e alunos. Sem
tais iniciativas, qualquer tentativa de responder a uma educação para a

18  É verdade que a norma da LDBEN tem a ver com educação fundamental, mas é preciso que isso seja cumprido, pelo
menos, em tal nível, uma vez que o Ensino Fundamental fornece os alicerces para o nível médio.
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vida contemporânea e de garantir eqüidade ficam prejudicadas.

É preciso, então, trazer a linguagem para o centro de atenção na vida
escolar, tendo em vista o papel do discurso nas sociedades densamente semi-
otizadas em que vivemos. São muitos os discursos que nos chegam e são
muitas as necessidades de lidar com eles no mundo do trabalho e fora dele,
não só para o desempenho profissional, como também para saber fazer esco-
lhas éticas entre discursos em competição e saber lidar com as incertezas e
diferenças características de nossas sociedades atuais. Ensinar a usar LE e a
entender como a linguagem funciona no mundo atual é tarefa crucial da es-
cola na construção da cidadania, a menos que queiramos deixar grande parte
da população, excluída das benesses do mundo contemporâneo das comuni-
cações rápidas, da tecno-informação e da possibilidade de se expor e fazer
escolhas entre discursos contrastantes da vida social. O acesso a tais benefíci-
os inclui, fundamentalmente, a educação em LE, que, juntamente com a edu-
cação em Língua Materna, pode colaborar na compreensão de como a lin-
guagem é usada em nossos dias.

Para atender a tais objetivos é necessário elaborar parâmetros para o
Ensino Médio de LE que, dando continuidade à educação de nível funda-
mental, venham focalizar com clareza a discussão: dos objetivos para o ensi-
no de LE no nível médio; da definição da LE a ser escolhida; de uma explici-
tação teórica sobre o processo de letramento escolar em LE; assim como de
direções teoricamente informadas de estratégias de ensino e testagem para
tal letramento. Só parâmetros dessa natureza podem esclarecer as propostas
pedagógicas na escola e, por conseguinte, o trabalho do docente.

8  Objetivos para o ensino de LE no Ensino Médio

A primeira preocupação que deve pautar a definição de objetivos diz
respeito ao fato desses serem informados pelo propósito principal da apren-
dizagem de LE: envolvimento na construção de sentido. Isso quer dizer
que, em nenhum momento de qualquer curso de LE, os objetivos devem se
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distanciar dessa necessidade de engajamento na produção de significado.
Assim, não se aprende uma LE para preencher uma lacuna em um exercí-
cio gramatical, nem para resolver uma charada na qual se focaliza o conhe-
cimento do vocabulário.

 Ao contrário, essas etapas devem dar conta dos tipos de conheci-
mentos necessários para se agir no mundo social via linguagem, ou seja,
para o envolvimento na construção do significado. Assim, é preciso que
esteja claro que tais níveis de organização lingüística (gramatical, vocabu-
lar, fonológico etc.) servem ao uso da linguagem na compreensão escrita/
oral e na produção escrita/oral. Em outras palavras, não se trata de adqui-
rir conhecimento lingüístico para acumulação de listas de regras gramati-
cais, de itens lexicais, de fonemas etc., mas, ao contrário, de aprender tal
conhecimento para o uso, ou seja, para agir no mundo social. Portanto, o
objetivo de aprendizagem de LE é o engajamento discursivo ou a constru-
ção do significado. Desse modo, o que deve pautar a proposta pedagógica,
assim como o trabalho do professor, é o uso da linguagem. É o uso na
compreensão e na produção escrita e oral, portanto, que define os objeti-
vos.

Mas qual uso deve ser prestigiado no Ensino Médio? Ainda que, ide-
almente, todos os usos devam ser contemplados no ensino de LE (nas habi-
lidades de leitura e compreensão oral e de produção escrita e oral), a defini-
ção de tais usos tem de, por um lado, ser realista, no sentido de que é preciso
levar em consideração as condições de trabalho em sala de aula, número de
alunos nas turmas, número de aulas semanais, grau de proficiência dos
professores nos vários usos da linguagem, variedade de material disponível
para professor e alunos etc. e, por outro, considerar também as práticas
sociais em que as LE são necessárias no Brasil, em regiões específicas.

Essa é uma definição para ser tomada ao nível de uma rede de escolas
ou de uma escola específica. Assim, não se pode definir a priori que uma
escola deva focalizar as quatro habilidades (compreensão oral/escrita e pro-
dução oral e escrita), nem que escolas situadas em comunidades de frontei-
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ra entre Brasil e Argentina devam enfocar os mesmos usos no ensino de
espanhol que uma escola no Rio de Janeiro, por exemplo.

No entanto, no interesse de considerar o objetivo de uma base na-
cional comum, é preciso garantir o envolvimento do aluno na construção
de significado, ou seja, uma experiência de uso/aprendizagem de LE que
possa ser, minimamente, contemplada em todas as escolas e que possa in-
formar a respeito da escolha de material didático a ser distribuído nas esco-
las, como também exames do tipo do ENEM e SAEB. Tal preocupação deve
pautar uma proposta de parâmetros em nível nacional, que é exatamente o
objetivo aqui pretendido. Não faz sentido continuarmos a pensar que só é
possível fornecer na escola uma experiência significativa de construção de
significado em LE, se essa levar em consideração as quatro habilidades lin-
güísticas. Esse pensamento tem sido responsável por tornar inacessível a
aprendizagem de LE nas escolas, com repercussões sérias na formação de
nossos alunos, em tempos nos quais tal conhecimento é de relevância consi-
derável, indo de encontro a uma política da igualdade.

Tal uso das LE, que pode ser contemplado nacionalmente no nível
médio, tem sido cada vez mais apontado como aquele relacionado ao en-
volvimento do aluno na construção do significado via leitura ou em prá-
ticas de letramento centradas no trabalho em sala de aula com o texto
escrito. Essas práticas se tornam cada vez mais complexas e cruciais na
vida contemporânea, requisitando, inclusive, investimentos na educação
continuada de professores. Especificamente, o texto escrito em LE e a con-
versa sobre ele em Língua Materna (LM) devem ser o foco das práticas
escolares de letramento, com o objetivo de fornecer aos alunos uma experi-
ência significativa de engajamento na construção do significado.

Isso vem ao encontro de um dos usos mais comuns que se faz da
língua escrita em LE (notadamente, do inglês) no trabalho, na universida-
de, na navegação pela Internet etc., no Brasil e em outras partes do mundo.
É nesse contexto que os meios multisemióticos mencionados anteriormen-
te se tornam cruciais na construção dos significados dos textos e dos hiper-
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textos com que operamos. Tais meios são cada vez mais sofisticados e preci-
sam ser focalizados na escola, do ponto de vista dos seus usos estratégicos,
para construir verdades na mídia, nos livros, na Internet etc., assim como
para abrir as portas para a diferença e para outras formas de sociabilidade
de conhecimento.

A realização desse objetivo dá conta de uma base discursiva que
garante uma experiência no uso da LE com envolvimento na construção do
significado, que pode ser ampliada para outras habilidades, caso se tornem
necessárias em outras fases das vidas dos alunos. Isso é totalmente diferen-
te de uma experiência frustrante, muito comum em nossas escolas, em que
não se possibilita a construção de tal base. Além disso, o foco em práticas de
letramentos escolares em LE colabora na construção de uma proficiência
no uso da língua escrita como prática social, que traz benefícios para uma
maior sofisticação do letramento computacional do aluno (notadamente,
no caso do inglês) e para o seu letramento em LM.

Note-se ainda que esse objetivo tem tanto um foco de terminalidade,
uma vez que possibilita um conhecimento que pode ser utilizado, ao final do
nível médio, no mundo do trabalho e nas práticas sociais contemporâneas
fora da escola, quanto um foco no desenvolvimentos dos estudos posteriores
dos alunos. Os vestibulares se centram na testagem da compreensão escrita
em LE, além de ser esse o uso que se torna cada vez mais necessário na uni-
versidade para acompanhar as inovações científicas e tecnológicas como tam-
bém para atuar em redes de comunicação, uma forma de construção de co-
nhecimento extremamente útil no mundo do trabalho e da universidade.

9  A definição da LE a serem incluídas no currículo

Como a LDB aponta, é obrigatório o ensino de pelo menos uma Língua
Estrangeira (Art. 26, parágrafo 5º), o que significa dizer que outras LE podem
ser ensinadas. Isso acarreta a decisão sobre quais LE devem ser incluídas no
currículo. Essa é, no entanto, uma questão sobre a qual a comunidade deve
se pronunciar. Parece, contudo, que os parâmetros precisam conter infor-
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mações para fornecer subsídios para a escolha. Muitos fatores devem ser
considerados. É claro que fatores regionais, que determinam a relevância
de determinadas LE em situações de fronteiras (no caso, já mencionado do
espanhol) e em comunidades de imigrantes (no caso do alemão e japonês,
por exemplo), devem ser considerados não somente do ponto de vista histó-
rico-afetivo, como também em relação ao mundo do trabalho. Em muitas
dessas regiões, por razões históricas e profissionais, o desempenho no tra-
balho requer o domínio de determinadas LE. No entanto, há duas LE que,
no Brasil contemporâneo, estão claramente situadas como fundamentais
para se poder contemplar as necessidades que se apresentam: o inglês e o
espanhol. Nos dois casos, são línguas com grande apelo internacional e
também relacionadas ao mundo do trabalho. Essas preocupações devem
balizar a escolha das LE no nível médio.

O inglês se tornou a língua da globalização e da Internet, por moti-
vos de natureza econômica e política, tendo em vista a força do capital
norte-americano em nossos dias. É uma espécie de língua franca, usada
internacionalmente (por todos os países) no mundo dos negócios, do traba-
lho, da academia, do turismo, da ciência, da tecnologia etc. Há um valor
pragmático agregado ao conhecimento de tal língua e isso tem que ser en-
frentado com clareza nas decisões de sua inserção curricular. É também, ao
mesmo tempo, a língua do pensamento único que varre o globo de um
canto ao outro ao se apertar uma tecla de computador ou da TV, mas é
também a língua que possibilita acesso crucial à diversidade e à diferen-
ça. É possível que se descubra mais sobre a multiplicidade da vida humana
por meio do inglês do que por meio de qualquer outra língua. Essa ambigüi-
dade nos usos do inglês tem que ser explorada em sala de aula para benefí-
cios educacionais. A escolha pelo inglês contempla as necessidades do mundo
do trabalho e do conhecimento, como também a preparação para uma com-
preensão sobre a vida social no planeta, nos tempos do risco e da incerteza.

Trata-se, portanto, de um tipo de conhecimento lingüístico necessário
para a vida contemporânea em várias esferas sociais, mas que precisa ser
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ensinado na escola por meio do desenvolvimento de consciência lingüísti-
ca crítica em relação aos usos do inglês no mundo em que vivemos. Acima
de tudo, não se trata de aprender inglês para aceitar o pensamento único
ou as verdades construídas nas esferas de poder das grandes corporações
(mídia, empresas multinacionais, etc.) e dos interesses de seus países, mas
de aprender inglês para construir outros significados e valores sobre o mundo
em que vivemos onde ética e solidariedade sejam centrais. A questão que
se coloca não é dar as costas ao conhecimento dessa. Ao contrário, a ques-
tão é como aprender essa língua para desconstruir significados hegemôni-
cos e desfrutar do acesso que ela confere ao conhecimento e à vida profissi-
onal, como também à multiplicidade da vida humana para construir uma
outra globalização e outras formas de sociabilidade. Tendo em vista os de-
safios, os riscos e as incertezas dos nossos dias, muitos dos quais construí-
dos em inglês, como é possível usá-lo para colaborar na construção de ou-
tros discursos sobre a vida social? Esse é um dos desafios principais da
educação em inglês no nível médio.

Já o espanhol, além de ter também uma grande utilidade do ponto de
vista internacional, é uma das línguas estrangeiras mais hegemônicas na
América Latina. Isso, por si só, já justificaria a sua aprendizagem: um contato
com a diferença que está muito perto. Ainda, a aprendizagem do espanhol
oferece a possibilidade de apreender um mundo culturalmente vasto e que
serve de contraponto à hegemonia do inglês na vida contemporânea, dando
acesso a outros discursos, valores e outras formas de viver socialmente. Nos
últimos anos, por causa do Mercosul, quando o contato econômico e cultural
entre os países do chamado cone sul se intensificou, houve um grande inte-
resse pelo espanhol no Brasil e seu conhecimento tem sido requisitado no
trabalho.

Outras LE podem também ser incluídas na escola, como o francês, o
alemão etc, mas é crucial considerar, cuidadosamente, as questões elenca-
das anteriormente em relação ao papel do inglês e do espanhol no Brasil e
no mundo contemporâneo.
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10  Explicitação teórica sobre o processo de letramento escolar
em LE

Além de ter domínio daquilo já elencado no que se refere aos gêneros
discursivos, ao sistema da língua, ao mundo e a outros meios semióticos (co-
res, imagens etc.) que são necessários para o envolvimento na construção do
significado, é preciso incluir nessa teorização sobre o letramento em LE uma
dimensão do letramento como prática social. Isso significa que atuar em prá-
ticas de letramento, além das dimensões cognitivas (os conhecimentos ativa-
dos na construção do significado), envolve entender o que conta como letra-
mento para os participantes em práticas socioculturais específicas e a
construção de significados sobre quem somos na vida social. Ou seja, o pro-
cesso de construção de significado no letramento é intrínseco ao processo de
(re-)construção identitária, o que, no uso da LE, envolve entender o que con-
ta como letramento na LE, conforme representado na sala de aula e nas prá-
ticas de LE disponíveis na sociedade (na leitura de hipertextos, na leitura de
um manual técnico etc.). Isso tem a ver com a necessidade de saber atuar em
redes/comunidades interpretativas específicas, que se caracterizam pelo uso
de certos repertórios de discursos/significados e que vêm à tona nas conver-
sas sobre os textos lidos em sala de aula. Tais repertórios são aqueles levanta-
dos nas falas dos alunos e professor(a) sobre os significados dos textos, já
que, como foi apontado, a linguagem tem uma natureza situada.

Nos letramentos em LE, tais conversas sobre os textos são levadas a
efeito na LM e, em última análise, traduzem os significados que os textos
evocam. Isso quer dizer que a conversa sobre o texto é, portanto, parte inte-
gral da visão de letramento como prática social com que se opera aqui. Os
significados são aqueles que surgem nas conversas e nas discussões sobre o
texto, o que significa compreender que textos não têm significados, mas que
esses são construídos por leitores em ação na prática social (a natureza
sócio-interacional da linguagem). Os significados são, então, indetermina-
dos e são disputados, debatidos e negociados em sala de aula do mesmo
modo como na vida social.
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Tais significados constróem, então, o mundo social em práticas soci-
ais específicas (a dimensão construcionista da linguagem), ou seja, os valo-
res, conhecimentos, e projetos identitários, o que possibilita entender a sala
de aula como um lugar para apreciar a diferença de uma perspectiva ética,
assim como para abrigar projetos identitários alternativos para os alunos.
Isso torna possível, em sala de aula, vislumbrar outras práticas de sociabili-
dade em relação aos gêneros, as sexualidades, as raças, as profissões etc.
Por expor os alunos a outros valores e outros modos de viver a vida social,
as LE representam um caminho natural para ter acesso a outras formas de
se construir socialmente, em um momento em que a organização para a
diferença é um dos desafios fundamentais.

 11   Algumas direções teoricamente informadas de estratégias de
ensino e testagem

Cabe apontar algumas direções sobre como levar a efeito a proposta
pedagógica e a testagem nas práticas de letramento em LE. Em primeiro lu-
gar, há de se considerar dois princípios importantes na elaboração do proces-
so da educação em LE: contextualização e interdisciplinaridade. Seguindo a
compreensão sobre a natureza situada da linguagem e da aprendizagem já
apontadas, é preciso ter em mente que os textos e hipertextos a serem traba-
lhados têm que ser contextualizados, para favorecer o engajamento discursi-
vo dos alunos. Como sabemos, com base em nossas próprias experiências
como usuários de nossa LM, não nos engajamos em textos cujas temáticas
nada signifiquem para nós. É preciso trazer para as práticas de letramento
textos que falem diretamente à vida afetiva, cognitiva, sexual, profissional
dos alunos, de modo que o envolvimento na aprendizagem seja possibilita-
do, levando inclusive à reflexão sobre as suas próprias vidas, um processo
no qual estão mergulhados fora da escola, na sociedade cada vez mais re-
flexiva em que vivemos. Muitos dos significados tomados como certos e
naturais no passado estão em discussão e a escola, portanto, não pode se
furtar a participar dessa reflexão.
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Por outro lado, há de se organizar o ensino por meio de projetos pe-
dagógicos interdisciplinares, tanto para aumentar a contextualização da
aprendizagem como para aprofundar os conhecimentos construídos, uma
vez que nenhuma disciplina do currículo pode, sozinha, dar conta de tais
conhecimentos. Nos tempos de mudanças rápidas em que vivemos, é preci-
so ter consciência da relevância da interdisciplinaridade para acompanhar
tais transições. Essa é uma dimensão epistemológica que precisa constar
dos modos de aprender do Ensino Médio. Tendo em vista que nossa contri-
buição se refere ao instrumental lingüístico que possibilita a construção do
conhecimento por meio da LE é possível ensinar a trabalhar de modo mais
sofisticado a procura do conhecimento na rede como também aprofundar
certas temáticas que estão sendo discutidas nos projetos interdisciplinares
da escola ao trazer, para a discussão, outros pontos de vista que as LE dão
acesso. Esse é um modo de aumentar a massa crítica em sala de aula.

Para dar conta do objetivo de aprender a usar a linguagem na leitura,
é preciso explorar os conhecimentos que os alunos já trazem do Ensino
Fundamental, mas tendo como base o princípio de que o ponto de partida
e o de chegada é o envolvimento na construção do significado. Os conhe-
cimentos nos níveis sistêmico, de gênero discursivo, de mundo e de outros
meios semióticos devem ser construídos por meio de tarefas de modo que,
ao resolvê-las, como membros de uma comunidade de prática com um ob-
jetivo comum, os alunos estejam mais aptos a discutir ou conversar sobre os
textos e hipertextos focalizados. Isso significa que tais conhecimentos, isola-
damente, não têm utilidade. Sua real utilidade se deve ao fato de servirem
ao engajamento na construção do significado.

Para dar conta da dimensão sócio-interacional da linguagem, ou seja,
do fato de que escritores têm em mente interlocutores específicos e que que-
rem agir no mundo, e construir significados em certas direções, é necessário
incluir estratégias pedagógicas que façam os alunos situarem os textos na
vida social, desenvolvendo sua consciência crítica sobre a linguagem. Isso se
torna possível ao: situar o contexto de produção e interpretação dos textos
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que favorece certos posicionamentos; ao se submeter todos os textos a uma
série de perguntas que façam os alunos contemplar as escolhas semióticas
(sistêmicas e outras), discursivas e de conhecimentos de mundo incluídas
pelos escritores; além de considerar onde o texto foi publicado, por quem,
quando etc.

Isso é um modo de trabalhar, pedagogicamente, com textos e hiper-
textos como práticas sociais, por meio das quais estamos agindo no mundo
uns com os outros, construindo-nos e construindo os outros. Essa é uma
parte crucial da educação lingüística contemporânea: trabalhar com a di-
mensão construcionista da linguagem, em tempos em que é essencial com-
preender o mundo multisemiótico que nos envolve e que nos faz crer em
verdades globalizadas e em significados antiéticos sobre a diferença.

Cabe uma última palavra em relação à testagem: um processo que
integra todo o ensino e que, portanto, deve fazer parte de uma proposta de
Parâmetros. É primordial aqui a compreensão de que, da mesma forma
que, em última análise, no processo de ensino, o que se quer fazer é prepa-
rar o aluno para o envolvimento na construção do significado nas conver-
sas em LM sobre o texto, na testagem, o mesmo princípio deve servir de
orientação. Isso significa que a testagem é levada a efeito em LM e deve
focalizar a capacidade dos alunos de fazer o texto falar, por assim dizer.
Não se trata de testar os conhecimentos (sistêmicos, de gêneros discursivos
etc.) que possibilitam a leitura, mas exatamente a compreensão dos signifi-
cados que os textos suscitam, tendo em mente que vários significados são
possíveis, se adequadamente justificados. Aliás, essa deve ser a orientação
para o processo de construção de significado em todo o processo de ensino-
aprendizagem de línguas e linguagens em sala de aula.

12  Um olhar prospectivo

Parâmetros podem dar uma grande contribuição: apontar direções
para propostas pedagógicas, informar a elaboração de material didático e
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de exames nacionais e colaborar na formulação de currículos universitários
de formação de professores etc. No entanto, para que possam verdadeira-
mente afetar a sala de aula, é necessário investimento maciço na educação
de professores em serviço e em formação. A proposta, brevemente delinea-
da, requer uma consciência crítica sobre as condições da vida contemporâ-
nea e conhecimentos referentes a letramentos múltiplos em LM e LE para
saber lidar com o mundo em que vivemos. Ao contrário do que possa pare-
cer, isso envolve uma reconsideração cuidadosa sobre o trabalho do(a)
professor(a) de LM e de LE no nível médio, de modo a poder operar com
dimensões de linguagem e de aprendizagem amadurecidas tanto do ponto
de vista teórico quanto das ações em sala de aula. Tal amadurecimento é
fundamental para enfrentar as transições radicais que estamos experimen-
tando.

Profª Drª Roxane Helena Rodrigues Rojo (LM)
Pontifícia Universidade Católica - SP
Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes (LE)
Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ
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